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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af NTG
Nordic Transport Group A/S’ erhvervelse af LGT Group AB
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 25. august 2021 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem NTG Nordic Transport Group A/S
(herefter ”NTG”) og LGT Group AB (herefter ”LGT”), jf. konkurrencelovens § 12 b, stk. 1. Ifølge § 12 h, stk. 5, 3. pkt., løber fristerne i § 12 d, stk.
1, fra den dag, hvor styrelsen ud over en fuldstændig anmeldelse har modtaget dokumentation for betaling af gebyret for anmeldelsen. Fristerne begyndte at løbe den 25. august 2021.
Transaktionen finder sted ved, at NTG overtager 100 pct. af aktierne i
LGT, hvorefter LGT’s aktive datterselskaber bliver driftsselskaber i NTGkoncernen.
NTG driver speditionsvirksomhed i Danmark og en række andre lande.
Virksomheden fragter gods i alle størrelser og drives i en række driftsselskaber. Under NTG’s aktiviteter hører godstransport (freight forwarding)
på vej i Europa (det europæiske kontinent og UK), hvoraf langt størstedelen er tværnational, lageraktivitet (lagerhåndtering, ind- og udlevering af
gods) samt sø- og luftfragt.
LGT driver vognmands- og speditionsvirksomhed gennem en række driftsselskaber. LGT udfører godstransport på vej med fokus på møbeltransport
samt lageraktivitet. LGT udfører sin aktivitet i Europa med fokus på de
nordiske lande.
Der er tale om en fusion omfattet af konkurrencelovens fusionsbegreb, jf.
§ 12 a, og omsætningen for de virksomheder, der deltager i fusionen, overstiger omsætningstærsklerne i konkurrencelovens § 12, stk. 1, nr. 1.
Ifølge det oplyste er der tale om en fusion omfattet af § 3, stk. 1, nr. 4, litra
a, i bekendtgørelse nr. 690 af 25. maj 2020 om anmeldelse af fusioner. Det
betyder, at der er tale om en fusion, hvor den samlede markedsandel er
mindre end 15 pct. for alle de fusionsparter, der opererer på det samme
produktmarked og geografiske marked, omfattende Danmark eller en del
heraf. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver
anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens §
12 c, stk. 7.
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Godkendelsen er givet under forudsætning af, at de oplysninger, de deltagende virksomheder har afgivet, er korrekte, jf. konkurrenceloven § 12 f,
stk. 2.
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